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O ADAPTACJI SŁÓW KILKA…
Moment przekroczenia przez dziecko progu przedszkola jest
niewątpliwie ważnym wydarzeniem w życiu całej rodziny, dlatego
warto się do tego odpowiednio przygotować.
Większość psychologów jest zdania, że trzylatek nie jest jeszcze
w stanie samodzielnie przekroczyć progu instytucji zbiorowego
wychowania, jaką jest przedszkole. Wymaga ono wparcia rodziny i
nauczycieli. Tymczasem, wyniki badań psychologicznych i
pedagogicznych wskazują na to, iż jedną z przyczyn problemów
adaptacyjnych dzieci jest brak współpracy między rodziną a
przedszkolem. Obserwuje się, iż rodzice oddający swoje trzyletnie
dziecko do przedszkola przeżywają pewne obawy oraz są
zaskoczeni wymaganiami wobec przyszłych przedszkolaków.
Szczególnie trudne momenty przeżywają rodzice, gdy pojawią się
pierwsze problemy z przystosowaniem dziecka do warunków i
wymagań przedszkola. Często po prostu nie potrafią tych
problemów rozwiązać i pomóc dziecku, a uwagi nauczycielek
przyjmują jak swoisty atak, a nie przejaw troski o ich dziecko.
Powszechnie
wiadomo, że
przedszkole
może
zapewnić
prawidłowy
rozwój
dziecka oraz
zaspokoić jego
najważniejsze
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potrzeby tylko przy dobrej współpracy z jego rodziną.
Rodzice są dla
dziecka
najważniejszymi
osobami i to oni
pierwsi
będą
objaśniać
mu
wszystko, co jest
dla niego trudne i
niejasne w nowym środowisku. To oni też będą w największym
stopniu kształtować stosunek emocjonalny dziecka do przedszkola.
Dla wielu dzieci pierwsze kontakty z przedszkolem są źródłem
przykrych
napięć i strachu przed nowym, nieznanym
otoczeniem. Małe dziecko może rozwijać swoje indywidualne
możliwości oraz nawiązywać kontakty społeczne tylko wtedy, gdy
ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa. Owo poczucie
bezpieczeństwa można kształtować poprzez stopniowe oswajanie i
poznawanie nowego otoczenia. Połowa sukcesu w adaptacji
malucha do przedszkola to przekonanie rodziców, że przedszkole
jest najlepszym środowiskiem stymulującym jego rozwój. Jeśli
rodzice są o tym przekonani to potrafią spowodować, że maluch
zapragnie bawić się z dziećmi w przytulnym i kolorowym
przedszkolu. Warto wcześniej obejrzeć przedszkole i poznać panią
nauczycielkę.
Przebieg procesu adaptacji zależy od ogólnego poziomu
rozwoju psychoruchowego dziecka i ma charakter indywidualny.
Łagodny start w środowisko przedszkolne może m.in. zapewnić
opanowanie umiejętności samoobsługowych. Poziom opanowania
tych umiejętności ma bowiem wpływ na poczucia bezpieczeństwa
i niezależności dziecka.
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Przedszkole oczekuje, iż dziecko 3-letnie powinno mieć
opanowane następujące czynności samoobsługowe:
 samodzielne jedzenie łyżką,
 mycie rąk,
 samodzielne korzystanie z toalety,
 zdejmowanie i ubieranie podstawowych części garderoby,
 rozpoznawanie swoich rzeczy,
 czyszczenie nosa,
 znajomość swojego imienia i nazwiska.
Przeciętny rozwój dziecka umożliwia w pełni opanowanie tych
umiejętności. Jednak dzieci przychodzące do przedszkola często
różnią się pod względem dojrzałości przedszkolnej, co wynika w
dużej mierze z systemu wychowawczego w rodzinie. Dlatego też
do realizacji powyższych wymagań i kształtowania umiejętności
konieczna jest ścisła współpraca pomiędzy środowiskiem
rodzinnym i przedszkolnym.
Pierwszy krok dziecka w samodzielność często bywa trudny.
Zatem musimy zrobić wszystko aby ułatwić dziecku przedszkolny
start i dobrze przygotować do czekających je zadań.
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Jak można ułatwić dziecku start w przedszkolu
– rady dla rodziców
postaraj się w początkowym okresie, odbierać dziecko
wcześniej (małe dziecko ma inne poczucie czasu i okres
przebywania poza domem wydaje mu się bardzo długi),
nie mów dziecku, że przyjdziesz po nie wcześniej, kiedy jest
to niemożliwe ( w ten sposób stracisz jego zaufanie i
zmniejszysz jego poczucie bezpieczeństwa),
nigdy nie strasz dziecka przedszkolem, przeciwnie staraj się
podkreślać jego dobre strony,

















przyzwyczajaj swoją pociechę do urozmaiconych potraw,
skończ z rozdrabnianiem pokarmów (trzylatek może już
swobodnie gryźć pokarm),
wdrażaj dziecko do przestrzegania umów i zasad,
sprawdź , czy twoje dziecko potrafi samodzielnie wykonać
proste czynności – samemu załatwiać potrzeby fizjologiczne,
myć ręce, ubierać się. Jeśli ma problemy poćwiczcie razem i
chwal je za każdy nawet najmniejszy sukces,
odzwyczajaj dziecko od smoczków, pampersów, nocnika,
pozwól dziecku uczestniczyć w przygotowaniach do
przedszkola
(wspólne
zakupy),
daj
możliwość
przyzwyczajania się do tych rzeczy w domu, aby w
przedszkolu to wszystko nie było takie nowe, a już znajome i
zarazem łatwe do rozpoznania,
jeśli dziecko miało mało kontaktów z rówieśnikami i innymi
dziećmi nadrabiaj to teraz – zaproś do domu znajome dzieci
lub wybierzcie się na plac zabaw (postaraj się nie wtrącać się
do ich zabawy).
Rady na pierwsze dni w przedszkolu
stosuj w przedszkolu krótkie pożegnania,
nie okazuj dziecku własnych rozterek zostawiając je w
przedszkolu, (przekazujesz im wtedy swoje lęki),
przygotuj dla dziecka wygodny strój do samodzielnego
ubierania, który można pobrudzić,
nie wyręczaj dziecka nawet gdyby wykonywało określone
czynności niezdarnie,
nie zmuszaj dziecka do tego, by zawsze od razu
opowiadało o tym, co wydarzyło się w przedszkolu. To
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powoduje niepotrzebny stres, poczekaj aż samo zacznie
mówić,
nie pytaj dziecka, co i ile zjadło, ale w co i z kim się bawiło,
jeśli dziecko przy pożegnaniu z mamą płacze, postarajcie się,
żeby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola tata
(rozstanie z nim jest często mniej bolesne),
staraj się w miarę możliwości skracać czas pobytu małego
dziecka w przedszkolu do 4-5 godzin (gdy dziecko już się
przyzwyczai, możesz go wydłużyć),
pozostaw w szafce w szatni dodatkowe ubrania, uprzedź
dziecko, że gdy pobrudzi lub zmoczy ubranie, może
przebrać się w czyste. Jeśli dziecko zabrudzi ubranie nie
miej do niego pretensji i staraj się nie krytykować dziecka,
pozwól zabrać do przedszkola ulubiona zabawkę –
przytulankę,
to
często
daje
dziecku
poczucie
bezpieczeństwa, przypomina dom,
w rozmowach o przedszkolu staraj się podkreślać jego
dobre strony, ale nie odbieraj dziecku prawa do własnej
oceny życia przedszkolnego. Dobrze jest pozwolić dziecku
się wyżalić, wysłuchać jego relacji, podtrzymać je na duchu.
Warto też rozpoznać trudne sytuacje i podkreślać, że
podczas nieobecności mamy dziecko powinno szukać
pomocy
u
swojej
pani
wychowawczyni
postaraj się nawiązać dobry
kontakt i stała współpracę
z nauczycielkami danej grupy.
Warto dowiadywać się o rożne
sprawy
dotyczące
pobytu
dziecka w przedszkolu.

Akceptacja przez dziecko nowej rzeczywistości przedszkolnej
zależy w pewnej mierze od akceptacji i pozytywnego nastawienia
rodziców. Jeśli rodzice akceptują wychowawców, ich metody pracy
i samo przedszkole, to zwiększa się akceptacja nowej sytuacji przez
dziecko.
Adaptacja ma olbrzymie znaczenie, ponieważ jest to
mechanizm, z którego korzystamy przez całe życie. Każde dziecko
ma indywidualną drogę rozwojową, każde musi przejść przez
okres adaptacji w nowym środowisku.
To od nas, dorosłych w dużej mierze zależy, jak długo on
będzie trwał. Wszyscy chcemy, aby wychowywane przez nas dzieci
były radosne i wesołe, mądre i dobre, kochane i kochające.
Pragniemy, aby „wystartowały” w życie z możliwie pełnym
powodzeniem, dlatego też tak bardzo ważna jest współpraca
rodziców z nauczycielem w życzliwej i pełnej wzajemnego zaufania
atmosferze. Mamy więc nadzieję, że z Państwa pomocą uda nam
się taką atmosferę stworzyć dla dobra przyszłych przedszkolaków.
Bibliografia:
1. Góra Anna, Kowalska Iwona, Derkowska Małgorzata: Program
adaptacyjny „Jak dobrze być przedszkolakiem”,
2. Piotrowska Olga: Nie takie przedszkole straszne,
3. Maruszczak Marta: Początki kariery przedszkolaka,
4. Zawadzka Dorota: Przedszkole da się lubić
5. https://zdrowyprzedszkolak.pl/
6. http://www.wiadomosci24.pl
7. http://www.przedszkole.lisiagora.blizej.info
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DZIECIĘCA DEPRESJA
Podejmując temat depresji w wieku
przedszkolnym,
warto
zacząć
od
przyjrzenia się samemu pojęciu. Termin
„depresja” może odnosić się do co
najmniej trzech różnych stanów, których
podstawowym
elementem
jest
doświadczanie smutku. W związku z tym
można wskazać trzy rozumienia tego
terminu- jako symptom, syndrom i zaburzenie.
Depresja jako symptom to trwające przez pewien czas
uczucia smutku, przygnębienia i melancholii. Z kolei depresja jako
syndrom to zespół depresyjno- lękowy, na który składają się różne
grupy objawów:
 afektywne, np. smutek, przygnębienie, lęk, poczucie winy,
 wegetatywne, np. zaburzenia snu i łaknienia,
 poznawcze, np. nadwrażliwość na krytykę, trudności w
koncentracji uwagi, myśli samobójcze,
 behawioralne, np. zachowania agresywne i wybuchowość,
 motywacyjne, np. brak zainteresowań, nieodczuwanie
satysfakcji z działania i wycofanie.
Depresja jako zaburzenie oznacza zaburzenia depresyjne
diagnozowane na podstawie klasyfikacji medycznych, np. ICD-10.
Przez wiele lat uważano, że poważne zburzenia depresyjne
nie występują u dzieci i młodzieży. Przyjmowano, że ich rozwój na
poziomie biologicznym i psychicznym nie pozwala na ujawnienie
się tego typu zaburzeń. Współcześnie dopuszcza się możliwość
rozpoznawania depresji u dzieci. Wśród objawów wskazywanych
w depresji dziecięcej znajdują się: poczucie smutku, nieszczęścia,
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niezadowolenia bez szukania przyjemności, zamartwianie się,
zmienność nastroju, wycofanie się, zamknięcie w sobie, brak
gotowości do podjęcia oferowanej pomocy lub pocieszenia,
poczucie bycia odrzuconym lub nielubianym, negatywne myślenie
o sobie, poczucie bycia kimś gorszym, poczucie winy, zaburzenia
snu, zaburzenia apetytu i dolegliwości somatyczne, brak energii i
spowolnienie psychoruchowe, zachowania agresywne, odmowa
chodzenia do przedszkola czy szkoły.
Zgodnie z przytoczonym na początku modelem należy
jednak różnicować głębokie stany depresyjne, rozpoznawane jako
zaburzenia, i lżejsze- zespoły depresyjno-lękowe- od tych
najlżejszych form, charakteryzujących się jedynie depresyjnym
nastrojem. Mimo to lekkich postaci depresji nie należy lekceważyć,
ponieważ- nawet jeśli pozornie nie wymagają leczenia czy pomocy
psychologicznej- stanowią one ważną informację o rozwoju
dziecka.
Nie lekceważmy smutku
Obserwując przez dłuższy czas dziecko, które na tle grupy
przedszkolnej wyróżnia się skłonnością do przeżywania
przygnębienia i smutku, rzadko doświadcza radości, często bawi
się samo, a w relacjach z rówieśnikami jest bierne i słabo
zaangażowane, można uznać, że „ to dziecko po prostu takie jest”,
„bo dzieci są przecież różne” i nie wszystkie muszą lubić bawić się
z innymi czy lubić chodzić do przedszkola. Ostatecznie taki maluch
„przecież nic złego nie robi”,
oprócz tego „jest spokojny,
grzeczny
i
nie
sprawia
problemów”. Taka interpretacja
sytuacji odbiera jednak szansę na
poznanie istoty
zachowania
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malucha, jego znaczenia nie tylko dla obecnego samopoczucia, ale
także dla rozwoju i przyszłego życia, odbiera tym samym szansę na
zmianę. Rzeczywistość jest bardziej złożona, niż może się to
wydawać. Czas przedszkola to okres rozwoju, który w pewnym
stopniu określa rozwój dziecka w późniejszym okresie życia. To
czas wyjścia z bezpiecznego domu i próbowania swoich sił w
kontaktach z osobami innymi niż domownicy. Dziecko uczy się
samodzielności, w tym radzenia sobie w sytuacjach nowych i
czasem nieprzyjemnych. Uczy się nawiązywania relacji z innymi,
rywalizacji i współpracy, radzenia sobie w sytuacji konfliktów,
szanowania granic swoich i innych. Nowym doświadczeniom
społecznym towarzyszy rozwój poznawczy, w tym rozwój
rozumowania społecznego. Nowe sytuacje stanowią też okazję do
rozwoju sfery emocjonalnej dziecka. Dziecko, które z powodu
swojego depresyjnego nastroju ma mniej motywacji, aby
angażować się w doświadczenia społeczne ze swoimi
rówieśnikami, pozbawia się istotnych możliwości rozwojowych.
U dzieci z zespołem depresyjno – lękowym bardziej widoczne
mogą być objawy lękowe niż obniżenie nastroju. Dopiero uważna
obserwacja dziecka może pozwolić dostrzec, że oprócz niepokoju
doświadcza ono nadmiernego przygnębienia i smutku.
Czynniki ryzyka
W rozwoju depresji bada się różne czynniki, wskazując na
rolę czynników genetycznych, biochemicznych i środowiskowych.
Przyczyn łagodniejszych postaci depresji poszukuje się w obszarze
uwarunkowań rodzinnych. Istotnym czynnikiem odpowiadającym
za klimat emocjonalny domu są relacje między rodzicami. Częste
konflikty, napięcia, wzajemna agresja podważają poczucie
bezpieczeństwa dziecka i frustrują potrzebę radosnego dzieciństwa.
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Narażają dziecko na silny stres, a ten może prowadzić do depresji.
W jej rozwoju u najmłodszych ważnym elementem jest
doświadczenie rozwodu rodziców. Rozwód oznacza utratę rodziny
jako całości, która jest dla malucha bolesna i smutna. Ponadto
powoduje zachwianie poczucia bezpieczeństwa. Doświadczenie
wzajemnej utraty miłości pomiędzy rodzicami konfrontuje dziecko
z faktem, że miłość i rodzica można stracić. To wywołuje
niepewność i lęk. Często zdarza się,że rozwód wiąże się z walką
pomiędzy rodzicami, której elementem jest właśnie dziecko. Taka
sytuacja jest dla niego bardzo trudna i negatywnie wpływa na jego
samopoczucie, stanowiąc podstawę rozwoju różnych zaburzeń, w
tym depresji.
Jak pomóc przedszkolakowi?
Jedno z podejść zakłada, że przyczyną depresji jest brak
wystarczającej ilości pozytywnych i przyjemnych doświadczeń w
codziennym funkcjonowaniu jednostki. Kiedy ich brakuje, w
funkcjonowaniu emocjonalnym dominują niezadowolenie, smutek i
przygnębienie, a człowiek wycofuje się z kontaktów ze światem,
który nie dostarcza mu pozytywnych emocji. Przedszkole dla
większości dzieci jest miejscem, w którym obecne są pozytywne
doświadczenia. Środowisko przedszkolne sprzyja wspólnej
zabawie i przyjemnemu spędzaniu czasu. Jako że depresja bardzo
ogranicza zakres aktywności, sytuacji i zdarzeń sprawiających
radość, warto z jednej strony umożliwić przedszkolakowi wybór
zabawy czy aktywności, a z drugiej zadbać o jej dostępność.
Inne z podejść- poznawcze- zakłada, że za rozwój depresji
odpowiedzialne są ukształtowane przez doświadczenia życiowe
nieadekwatne przekonania poznawcze, np. przekonanie, że „świat
jest zły” lub „ja jestem zły”. Wywołują one myśli że „nie ma sensu
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tego robić”, „i tak mi się nie uda”, które są źródłem przykrych
emocji.
Terapia poznawcza koncentruje się na zmianie
niewłaściwych przekonań i niekonstruktywnych myśli. U dzieci
taka zmiana może się dokonać przede wszystkim na drodze
doświadczenia . Sukces we wspólnej grze czy radosna zabawa są
właśnie takim doświadczeniem.
Założenie teoretyczne dotyczące depresji pochodzące z
kręgu terapii Gestalt zakłada, że depresja to zablokowana energia,
co wiąże się z ograniczeniem aktywności i wymiany emocjonalnej
ze światem. Kierując się tą teorią, warto zachęcać dzieci do
przełamywania bierności i dążyć do zaangażowania ich w różne
formy zabaw i aktywności, oczekując że w którymś momencie
doświadczą one radości i satysfakcji z zabawy, oraz spontanicznie
zaczną się angażować. Należy pamiętać o dużej cierpliwości wobec
dziecka i potrzebie uważnej obserwacji jego reakcji związanych z
zabawą oraz starannym doborze aktywności. Angażowanie
przedszkolaka w działania powodujące dyskomfort przyniesie
odwrotny efekt. Będzie to dla dziecka potwierdzenie zasadności
jego nieadekwatnego stosunku do świata.
Doprecyzowaniem założenia o zablokowaniu energii jest
twierdzenie, że zablokowaną emocję stanowi złość. Z punktu
widzenia wspierania dzieci depresyjnych w przedszkolu, wybuch
złości może być konstruktywnie wykorzystany, jeśli nie zostanie
zbagatelizowany ani jeśli otoczenie nie nada mu znaczenia
negatywnego. W takich sytuacjach dobrze jest nazwać emocje
dziecka, pokazać, że je rozumiemy. Warto pokazać dziecku jak
może zgodnie z zasadami społecznymi wyrażać swoją złość, np.
„zamiast bić Jasia , możesz powiedzieć: złoszczę się na ciebie” oraz
poszukać z przedszkolakiem konstruktywnych i aktywnych form
poprawienia nastroju w postaci wspólnej zabawy. Błędem jest brak
14

przyzwolenia na wyrażanie złości. Granice stawiane dzieciom
powinny dotyczyć zachowań, a nie emocji, natomiast rolą
dorosłych jest pomoc najmłodszym w nauczeniu się
rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji oraz radzenia sobie
z nimi bez naruszania zasad społecznych.
Działania podejmowane w środowisku przedszkola są
oczywiści niewystarczające do pokonania trudności depresyjnych,
jednak mogą skutecznie wspierać proces terapeutyczny.
Pamiętajmy też, że smutek to naturalna ludzka emocja- jedna
z wielu doświadczanych przez człowieka w codziennych
sytuacjach. Dlatego jego akceptacja jest czymś zdrowym i
pożądanym. Jego zdrowe przeżywanie nie grozi depresją,
ponieważ polega na tym , że smutek, podobnie jaki inne emocje ,
mija, tworząc przestrzeń dla radości i zadowolenia. Kształtowanie
takiego przeżywania smutku u dzieci zwiększa ich kompetencje
emocjonalne i tym samym czyni je mniej podatnym na depresję w
przyszłości.

Bibliografia:
1. Przedszkole. Miesięcznik dyrektora. Luty 2017 „Dziecięca depresja”
Patryk Hajdo
2. http://www.istockphoto.com
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BEZPIECZNE WAKACJE CZ.

1

Zbliżają się upragnione wakacje, czas odpoczynku i
wspólnych wyjazdów. Szczególnie wtedy musimy zadbać o
bezpieczeństwo naszych dzieci. Jak podają statystyki w miesiącach
wakacyjnych wypadków z udziałem dzieci jest aż pięciokrotnie
więcej niż w pozostałych miesiącach w roku!
NAD WODĄ
Mimo ciągłych ostrzeżeń, liczba
utonięć co roku jest alarmująca, aż 50%
wszystkich utonięć dotyczy dzieci, z czego
20% dzieci do lat 7.
Wielu utonięciom można zapobiec,
należy tylko odpowiednio zadbać o
bezpieczeństwo naszych dzieci.
Należy także pamiętać o zabezpieczeniu
dziecka przed słońcem.
NIEZBĘDNE AKCESORIA:
 krem z filtrem – chroni skórę Twojego dziecka przed
szkodliwym promieniowaniem UV oraz przed poparzeniami
słonecznymi
 kapelusz/czapka osłaniająca głowę – chroni głowę przed
udarem i przegrzaniem
 okulary słoneczne – zabezpieczają oczy dziecka, powinny być
dobrej jakości
 woda do picia – niezbędna w upalne dni!, zapobiega
odwodnieniu organizmu
 koło ratunkowe – niezastąpione w wodzie, pomaga utrzymać
się dziecku na powierzchni wody
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 rękawki (naramienniki) do pływania – mogą zastąpić koło
ratunkowe, chronią dziecko przed podtopieniem
 pianka – lekka, zamiennik koła, chroni przed podtopieniem
NIGDY NIE POZWALAJ DZIECKU WEJŚĆ
DO WODY BEZ NADZORU OSOBY DOROSŁEJ!

W LESIE I W GÓRACH
Niewłaściwie przygotowana wyprawa do lasu, czy w góry,
także może okazać się niebezpieczna.
Poza właściwym ubraniem
i
ekwipunkiem,
musimy
pamiętać, by na wycieczkę
górską wybierać się tylko wtedy,
gdy
jest
pewna
pogoda,
zwłaszcza, gdy zabieramy ze
sobą dzieci!
W LESIE –PAMIĘTAJ!
 Nie pozwól dziecku iść do lasu bez osoby dorosłej!
 Nie wyrzucajcie śmieci w lesie!
 Nie zostawiajcie jedzenia dla zwierząt!
 Należyzałożyćspodnieibluzkęzdługimrękawemorazczapkę,a
byuniknąćukąszeniakleszcza!
 Sprawdzaj całe ciało dziecka pokaż dym spacerze!
 Pamiętaj, by założyć dziecku odpowiednie buty!
W GÓRACH –PAMIĘTAJ!
 Nigdy nie pozwalaj dziecku wychodzić w góry bez osoby
dorosłej!
 Pamiętaj o odpowiednim obuwiu dla dziecka i dla siebie!
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 Pamiętajociepłymubraniu(możebyćwplecaku)–
wyżejzawszejestchłodniej!
 Weź ze sobą gorący napój w termosie!
 Zabierz pelerynę przeciw deszczową!
NIGDY NIE WYBIERAJCIE SIĘ W GÓRY,
GDY POGODA NIE JEST PEWNA!
NA PODWÓRKU
Tak że na przydomowym podwórku często dochodzi do
wypadków z udziałem naszych dzieci. Pamiętajmy o kilku
zasadach:
 Nie pozwól bawić się dziecku w pobliżu ulicy!
 Dziecko nie może przechodzić przez ulicę bez osoby dorosłej!
 Uczulaj swoje dziecko, by nigdy nie oddalało się z nieznajomą
osobą!
 Przypominaj, by nie mówił osobie nie znajomej, gdzie mieszka!
 Pilnuj, by dziecko nie bawiło się w pobliżu placu budowy!
 Dziecko nie może oddalać się z placu zabaw bez opiekuna!
BEZPIECZEŃSTWO W DRODZE
W czasie wakacji dużo podróżujemy, także z dziećmi. O ile
na bezpieczną jazdę pociągiem czy autokarem mamy niewielki
wpływ, na pewno możemy bezpiecznie podróżować z dzieckiem
samochodem.
O CZYM MUSIMY PAMIĘTAĆ, PRZEWOŻĄC DZIECKO W SAMOCHODZIE?
 O odpowiednim foteliku, dostosowanym do wagi i wieku
dziecka
 Fotelik powinien być przymocowany natywnym siedzeniu,
najlepiej za siedzeniem kierowcy – to najbezpieczniejsze miejsce
 Dziecko musi być zapięte pasem bezpieczeństwa
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PAMIĘTAJMY, DZIECKO ZAWSZE MUSI BYĆ ZAPIĘTE W FOTELIKU.
NUMERY TELEFONÓW,
KTÓRE POWINNO ZNAĆ TWOJE DZIECKO!

Bibliografia:
 http://przedszkolenr6.przedszkolowo.pl/
 http://www.imagui.com
 dreamstime.com
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BEZPIECZNE WAKACJE CZ.

2

UWAGA KLESZCZE!
Aby ustrzec się przed ukłuciem
kleszcza, pamiętaj:
 ubierz się odpowiednio.
Ubranie powinno chronić
całe ciało, w tym także
głowę (czapka);ubranie w
jasnym kolorze znacznie
ułatwia dostrzeżenie
 wędrującego po nim kleszcza;
 stosuj środki odstraszające, których substancje aktywne
powodują, że człowiek jest niewyczuwalny dla kleszczy;
 obejrzyj starannie całe ciało po wyjściu z lasu lub parku.
Szczególnie sprawdź głowę na granicy włosów i za uszami
oraz te miejsca, gdzie skóra jest delikatna – pod kolanami, w
pachwinach, na brzuchu;
 jak najszybciej usuń kleszcza ze skóry. W tym celu uchwyć
go delikatnie pęsetą przy samej skórze i wyciągnij
zdecydowanym ruchem;nie smaruj kleszcza tłuszczem,
ponieważ wówczas dusi się on i wymiotuje, zwiększając
ryzyko zakażenia;
 miejsce ukłucia; starannie zdezynfekuj
 kleszcze przenoszą bakterie zwane krętkami Borrelia, które
wywołują boreliozę oraz wirusy powodujące kleszczowe
zapalenie mózgu.
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HIGIENA OSOBISTA – WAŻNE!
Chroń stopy – uważaj na grzybice!
Pamiętaj:
 zawsze zakładaj klapki pod
prysznic;
 używaj wyłącznie własnego
ręcznika i mydła;
 dbaj o dobre wysuszenie
ręcznika, np. na słońcu.
 grzyby bardzo lubią wilgotne
środowisko, a ich zarodniki
mogą przetrwać w trudnych warunkach nawet przez wiele
tygodni;
 używaj łagodnie działających preparatów w pudrze, kremie,
aerozolu. Ich zastosowanie zapobiega występowaniu
zakażeń grzybiczych
PAMIĘTAJ O CHOROBACH PRZENOSZONYCH DROGĄ POKARMOWĄ
Nie zapominaj o częstym myciu rąk, szczególnie
 po powrocie z podwórka;
 spożywaj produkty świeże, odpowiednio przechowywane i
opakowane;
 zrezygnuj z produktów łatwo psujących się i pochodzących z
nieznanego źródła;
 warzywa i owoce spożywaj dopiero po dokładnym umyciu;
 unikaj spożywania potraw sporządzonych z surowych jaj,
surowego i półsurowego mięsa oraz surowych ryb;
 organizuj zabawy w czystych piaskownicach, niedostępnych
dla psów i kotów

21

WAŻNY PROBLEM-WSZAWICA!
Pamiętaj!
 zadbaj, aby dziecko
używało wyłącznie
własnych przedmiotów
osobistego użytku
(grzebienie, szczotki do
włosów, ręczniki),
 nie nosiło cudzych nakryć
głowy;
 systematycznie sprawdzaj włosy dziecka (przy dobrym
świetle obejrzyj włosy rozczesując gęstym grzebieniem,
głowę najlepiej pochylić nad białym ręcznikiem, umywalką
lub wanną);
 upinaj i zaplataj dzieciom długie włosy;
 nie stosuj profilaktycznie preparatów przeciwko wszawicy
(wesz uodparnia się na działanie tych środków);
 nie stosuj u ludzi preparatów przeznaczonych dla zwierząt.
POPARZENIA SŁONECZNE:
Pamiętaj:
Nie unikniesz poparzenia, nawet jeśli zejdziesz ze słońca.
Kiedy poczujesz pieczenie, pierwsze symptomy poparzenia są
odczuwalne dopiero po 2-5 godzinach; więcej promieniowania UV
dociera wtedy, gdy słońce jest wysoko nad horyzontem, w związku
z tym należy unikać opalania w godzinach 11.00 – 15.00.
Pogoda, jaka panuje nad morzem
przy lekkiej bryzie, nie chroni przed
oparzeniem
słonecznym.
Niska
temperatura daje jedynie złudne wrażenie,
że słońce nie jest wówczas groźne; opalona
skóra nie chroni przed słońcem. Naskórek
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złuszcza się wtedy szybciej i nie stanowi odpowiedniej ochrony.
Używaj preparatów z filtrami UV, które chronią skórę
podczas opalania. Na plaży otrzymujemy dodatkowe dawki
promieniowania UV. Docierają one do nas nie tylko jako promienie
bezpośrednio emitowane przez słońce, lecz także odbite od piasku i
wody; chroń oczy przed promieniami słonecznymi – noś okulary
przeciwsłoneczne z filtrem UV; opalaj się w ruchu.
BEZPIECZNE GRZYBOBRANIE
 zbieraj tylko grzyby znane, co do których nie masz
wątpliwości;
 nie oceniaj grzybów sobie nieznanych na podstawie smaku,
wiele grzybów trujących ma smak łagodny, np. śmiertelnie
trujący muchomor sromotnikowy;
 grzyby zbieraj wyłącznie do łubianek lub przewiewnych
koszyków, a nie do plastikowych wiader i toreb foliowych,
w których ulegają zaparzeniu i zepsuciu
 ;nie zbieraj grzybów bardzo młodych oraz starych i
przejrzałych, gdyż łatwo o pomyłkę w rozpoznaniu gatunku;
 nie niszcz żadnych grzybów, także trujących, ponieważ są
potrzebne w ekosystemie leśnym;
 w dniu zbioru oczyść
grzyby, obgotuj i jak
najszybciej przygotuj z
nich potrawę;
 ponieważ grzyby
psują się łatwo i
szybko, jedz je po
przyrządzeniu i nie
przechowuj zbyt
długo.
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Bibliografia:
 http://www.ore.edu.pl/files/cieszsielatem-1.pdf
 https://pixabay.com/pl
 http://zs2chocznia.superszkolna.pl
 https://pl.depositphotos.com
 www.dreamstime.com
 siwallpaperhd.com
 http://calineczka.kalisz.p
 https://www.superkid.pl/

24

WAKACYJNE ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
Wakacje tuż tuż.
Warto ten czas spędzić owocnie z dzieckiem. Nasze pociechy
uwielbiają całymi dniami przebywać na świeżym powietrzu. Niech
ten czas będzie wspaniałą zabawą zarówno dla najmłodszych jak i
ich rodziców.
Oto kilka propozycji wspólnego spędzenia czasu:
Skojarzenia - Zacznij zabawę, mówiąc dowolne słowo, np.
„słońce”. Następnie dziecko mówi słowo kojarzące się z tym, co
powiedziałaś, np. „gorąco”. Potem ty szukasz skojarzenia do
„gorąco”, np. „lato”. I tak na zmianę („morze”, „piasek”,
„babki”...).
Malowanie farbami –
pozwólmy
dziecku
malować
dłońmi.
Dzieci
uwielbiają
farby,
dajmy
im
możliwość
pobrudzenia się i
poznania
konsystencji
farb.
Zabezpieczmy
wcześniej ubranie oraz miejsce rozkładając ceratę. Dajmy dziecku
swobodę na twórczy rozwój.
Teatrzyk sylwet- spróbujmy wejść w świat dziecka.
Wydrukujmy lub narysujmy wspólnie ulubionego bohatera
dziecka, naklejmy go na patyczek po lodzie i nawiążmy dialog z
dzieckiem.
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Gry planszowe, quizy, warcaby itd. – wszelkiego rodzaju gry a
zwłaszcza quiz wspaniale stymulują mózg naszych pociech,
rozwijają myślenie, poszerzają słownictwo i wiedzę o
otaczającym świecie.
Lustro- rodzic pokazuje miny a dziecko jest lustrzanym
odbiciem, później zmiana.
Niech wśród naszych propozycjach nie zabraknie również
zabaw ruchowych na świeżym powietrzu:
Poszukiwanie skarbów: Na dworze w różnych miejscach
(drzewa, krzaki, kamienie)
schowaj jakiś przedmiot – coś słodkiego albo drobny prezent.
Powiedz: „Idź do przodu, stań, idź w stronę ławki, omiń ją,
szukaj na dole....”. Innym poleceniem może być podanie liczby
kroków, jakie dziecko ma przejść.
Głupi Jaś - Dwie osoby stojące naprzeciw siebie rzucają do siebie
piłkę. Trzecia osoba ustawia się twarzą do rzucającego i próbuje
przechwycić piłkę. Może to zrobić wtedy, gdy rzut będzie
niecelny i piłka upadnie, lub gdy, podskakując wysoko, złapie ją.
Kiedy „głupi Jaś” przechwyci piłkę, zamienia się miejscem z
dzieckiem,
które
właśnie
rzucało.
Podawanie piłki górą Dzieciaki siedzą w rozkroku
na ławeczce, jedno za drugim
tyłem do siebie. Pierwsze
dziecko podaje górą pikę
następnemu, a ono przekazuje
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ją kolejnemu, aż do samego końca.
Celowanie - Ustawiamy na środku placu dużą piłkę (najlepiej do
koszykówki). Metr od niej rysujemy linię, na której stają rzucające
dzieci. Każde dziecko otrzymuje małą piłkę, którą stara się trafić
w dużą. Po dwóch kolejkach staramy się zwiększyć odległość.
Skakanie na skakance, gra w klasy itd. – przypomnijmy sobie
jak wspaniale bawiliśmy się na powietrzu. Dzisiaj skakanka
odchodzi już w niepamięć, a szkoda.
Kangurek -do zabawy potrzebna jest piłka. Dzieci ustawiają się
w rzędzie jeden za drugim. Pierwsze dziecko w rzędzie rzuca
piłką o ścianę. Spadającą piłkę przeskakuje w rozkroku i idzie na
koniec rzędu.
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Lato, lato, lato czeka
Razem z latem czeka rzeka
Razem z rzeką czeka las
A tu ciągle nie ma nas
Lato, lato, nie płacz czasem
Czekaj z rzeką, czekaj z lasem
W lesie schowaj dla nas chłodny cień
Przyjedziemy lada dzień…
Halina Kunicka

Wszystkim dzieciom
i rodzicom życzymy, radosnych, wesołych
a przede wszystkim bezpiecznych wakacji!!!

Dyrektor i Personel
Miejskiego Przedszkola nr 27
z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach
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